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CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE 

Nr. 4216/ 12.11.2020 

SD3 SALUBRITATE SI 
DESZAPE 
iNTRARE NR.MM,Y. 

Ziut . LUNA # ANUL. 

S.C. GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Chiciurei nr. 47, sector 

3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe Iângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 

140/841/1994, cod unic de inregistrare R05348490, cont

deschis la Banca Transilvania Sucursala Piata Alba lulia, tel : 021/3441489, fax: 021/3441492, 

e-mail : office@gradinariu.ro, reprezentată prin  — Administrator, în calitate 

de Vânzător, pe de o parte, 

şi 

SD3 SALUBRITATE S1 DESZAPEZIRE S3 S.R.L., cu sediul social in localitatea Bucuresti, str. Calea 

Vitan, nr. 154-158, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. i40/9896/2017, cod fiscal 

R037804020 , cont bancar nr.  deschis la BCR, Agentia Vitan, 

reprezentată prin Presedinte C.A.„ în calitate de Cumparator, pe de alta parte„ 

denumite în continuare în mod individual Partea i în mod colectiv "Părţile", s-a convenit 

încheierea prezentului Contract de Vânzare Cumpărare denumit în cele ce urmează 

"Contract", având urmatoarele clauze: 

CAP. 1 - OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1.1. Pe baza avantajului reciproc, Vânzătorul se obligă să livreze Cumpărătorului, iar 

Cumpărătorul se obligă să preia şi să achite Vânzătorului : 

- Incarcator frontaI DOOSAN DI250-5 cu cupa de 4.5 mc 

CAP. II DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2.1. Prezentul contract intra în vigoare de la data semnării lui de către ambele părţi 

contractante şi îşi va produce efectele până la data când părţile Işi vor fi indeplinit în totalitate 

obligaţiile pe care acestea şi le-au asumat în temeiul acestui contract. 

CAP. III VALOAREA CONTRACTULUI 

Art. 3.1 Valoarea totală a produselor este de 894.950,00 Lei fără TVA. 

Nr. 

crt. 

1 

Denumirea produsului 

Incarcator frontal DOOSAN DL250-5 cu cupa 

de 4.5 mc 

VALOARE TOTALA FĂR;t‘ TVA 

1 

Nr. 

buc. 

1 

Pret unitar 

fără TVA 

894.950,00 

Valoare totala 

fără TVA 

894.950,00 

894.950,00 
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CAP.IV. PLATA ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

Art.4.1. Plata se va face după cum urmează: 100% in termen de 60 de zile de la livrare, 
Art.4.2 Nerespectarea de către Cumpărător a termenelor şi condiţillor de plată, reprezintă o 
incalcare a prevederilor contractului, Vânzătorul putând să ia, pe cale de consecinţă, una sau 
mai multe măsuri, astfel: 

a) să sisteze livră'rile, fără a i se putea pretinde nici un fel de prejudiciu cauzat de 
nelivrarea mărfii; 

b) sa declare contractul reziliat printr-o notificare scrisă cu efect imediat fără altă 

formalitate judiciară şi extrajudiciară. 

CAP.V TERMEN ŞI CONDIŢII DE LIVRARE ŞI RECEPŢIE 

Art.5.1 TERMEN DE LIVRARE: Termenul de livrare pentru produsele ce fac obiectul prezentului 
contract este de 2 zile de la semnarea contractului, conform clauzelor prezentului contract. 
Art.5.2 Termenele de livrare convenite de Părţi sunt asumate de Vânzător numai sub rezerva 
expresă ca Cumpărătorul să işi îndeplinească eventualele obligaţil sta bilite 1n sarcina sa. Orice 

intarziere inregistrată de Cumpărător conduce la decalarea corespunzătoare a termenului de 
livrare a Echipamentelor ce fac obiectul prezentului Contract, Vânzătorul fiind într-o astfel de 
situaţie exonerat de răspundere pentru decalarea termenului. Termenul de livrare va fi 

renegociat, ţinând cont de graficul de producţie / livrare al Vanzatorului. 

Art.5.3 Livrarea produselor se va face la locul livrarii stabilit, şi se considera încheiată la data 

semnării fără obiecţiuni, de către imputerniciţii părţilor, a procesului verbal de recepţie a 

produselor sau a oricărui alt document care atestă livrarea (aviz de insoţire a mărfii, CMR, 

factură ect., acestea fiind enumerate nelimitativ) 

Art.5.4 Produsele vor fi livrate conform specificaţiilor tehnice din Oferta şi cerinţelor din 

comanda acceptată. Deficienţele calitative in raport de specificaţiile din Oferta sau din 

comanda acceptată, vor fi consemnate in procesul-verbal de recepţie 

Art.5.5 Produsele se consideră acceptate atunci când reprezentantul cumpărătorului 

semnează, pentru luarea 1n primire a acestora, factura/avizul deInsoţire a mărfii sau orice alt 

document care atestă livrarea. Acceptarea produselor nu poate fi revocată ulterior. 

Art.5.6 Cumpărătorul este de acord şi acceptă 1n mod expres că refuzul unor p'roduse nu îl 

scuteşte de obligaţia de a plăti produsele pe care nu le refuză sau de executarea altor obligaţii 

In conformitate cu acest contract. 

Art.5.7in situaţia 1n care cumpărătorul solicită prorogarea termenului de livrare, se va Intocmi 

proces verbal de custodie şi va achita o taxă de ţinere in custodie de 0.15% pe zi din valoarea 

mărfurilor ţinute 1n custodie 

Art.5.8 Reclamaţiile sunt considerate valabil realizate şi trebuiesc solutionaţe de către 

vânzător numai dacă sunt insoţite de procesul verbal de constatare diferenţe, 'intocmit odată 

cu recepţionarea produselor. Efectuarea de modificări sau adnotări pe factura/avizul de 

insoţire a mărfii sau declaraţia de conformitate decade cumpărătorul din dreptul de a formula 

reclamaţii. 

2 



www.gradinariu.ro I Sediu social 
str. Chsciurei nr. 47 
031872, sector 3 
Bucureşts, Rornănsa 

T: 004(021) 344 14 89 
F; 004(021) 344 14 92 
office®gradinariu. ro Grădinariu 

Art.5.9 Cumpărătorul se obligă ca, pâriă la soluţionarea reclamaţiei de către vânzător, să 

păstreze marfa intr-o stare care să permită verificarea reclamaţiei de către reprezentanţii 

vânzătorului sau specialişti imputerniciţi de acesta. 
Art.5.10 Părţile nu vor intreprinde nici un fel de acţiuni de natură juridică sau de alt fel cu 
privire la situaţia ce face obiectul reclamaţiei respective, pâriă la data existenţei unui răspuns 

scris emis de vânzător in legătură cu aceasta. 

CAP. VI RISCUL ASUPRA MĂRFII. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII 

Art.6.1. la momentul livrării produselor ce fac obiectul prezentului contract, riscurile asupra 
acestora se transferă de la Vânzător la Cumpărător. Dreptul de proprietatea asupra 
produselor se va transmite Cumpărătorului numai la data achitării integrale a contravalorii 
acestora 

Art. 6.2 in situaţia întârzierii la plată Cumpărătorul declară, cu ocazia semnării prezentului 
contract, că este de acord ca bunurile primite şi neutilizate incă să fie returnate imediat 

Vânzătorului fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti. Contractul de 
vânzare-cumpărare constituie titlu executoriu şi poate fi adus la indeplinire fără punere in 
Intârziere sau cerere de chemare în judecată. 

CAP. VII Obligaţiile părţilor 

Art.7.1. Vânzătorul se obliga: 

a) Să livreze Cumpărătorului produsele menţionate la art. 1.1 de mai sus in termenul agreat 

intre Vânzător şi Cumpărător, implicit menţionat în comandă si confirmat de Vanzator. 

b) Să soluţioneze pe cale amiabilă şi în timp cât mai scurt toate eventualele reclamaţii ale 

Cumpărătorului cu privire la calitatea produselor vândute in baza prezentului Contract, 

c) in cazul in care Vânzătorul, din culpa sa, Intârzie livrarea produselor în condiţiile şi în 

termenele stabilite in prezentul contract, se obligă la plata unei penalităţi de 0,01% pentru 

fiecare zi de intârziere din valoarea comenzii nelivrate, dar nu mai mult decât valoarea 

produselor. 

d) Să raspundă pentru viciile ascunse ale produselor. 

Art.7.2. Cumpărătorul se obliga: 

a) Sa plătească Vânzătorului, la termenele şi in condiţiile prevăzute mai jos, preţul 

produselor ce i-au fost livrate în conformitate cu dispoziţiile prezentului Contract. 

b) ln cazul in care se va depasi cu 5 zile scadenta stabilita Vânzătorul are dreptul să declare 

exigibilitatea anticipată a intregii sume reprezentând contravaloarea livrarilor efectuate 

de Vânzător şi neachitate până la data expirării termenului prevăzut mai sus şi sa 

introduca in Banca instrumentul garantie cu notificare in prealabil facuta catre 

Cumparator conform prevederilor prezentului contract. 

c) In cazul 1n care Cumpărătorul, din culpa sa, nu1şi îndeplineşte obligaţia de plată ce-i revine, 

la termenul şi in condiţiile stipulate in prezentul Contract, acesta va suporta penalităţi de 

0,5% pentru fiecare zi de intârziere din valoarea neachitată. Cuantumul total al 

penalităţilor de intârziere poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. 
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d) in caz de nepiata la termen a pretului marfii, vănzătorui este în drept să refuze onorarea 
comenzilor emise de cumpărător 

e) Pentru situaţia descrisă la paragraful de mai sus, Vănzătorui nu este răspunzător de niciun 
eventual prejudiciu sau pierdere indirectă sau adiacentă suportată de catre Cumpărător, 

cum ar fi pierderile în vănzări, căştiguri, profituri sau pierderi financiare 

Cap.VIII. Răspunderea contractuală 

Art.8.1. Pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare, în totalitate sau în parte a 
contractului, partea în culpă datorează părţii vătămate penalizări ce vor fi calculate conform 
clauzelor prezentului contract 

Cap. IX Garanţia produsului 

Art. 9.1 Perioada de garanţie a fiecărui produs este de 36 luni in limita a 5.000 ore de 
functionare, incepand cu data receptiei produsului. 

Art. 9.2 Garanţia se aplica în conformitate cu Legea 449/2003 republicată, pentru toate 

defectele de fabricaţie ale componentelor echipamentului livrat, cu exceptia acelor 

componente sau situaţii prevazute explicit în fiecare certificat de garanţie specific care 

însoţeşte produsul. 

Art.9.3 Produsele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate si certificatul de garantie 

emise de catre producator. 

Art.9.4 Cumpărătorul are obligaţia să manipuleze, să transporte, să dezambaleze, să 

depoziteze, să conserve, să pună în funcţiune şi să utilizeze produsele în conformitate cu 

prescripţiiie date de producător 

Art.9.5. Vănzătorul nu răspunde pentru defecţiunile apărute ca urmare a nerespectării 

acestor prescripţii de către Cumpărător 

Art.9.6 Pentru a beneficia de drepturile privind garanţia oferită, Cumpărătorul va trebui să 

informeze Vănzătorul în scris şi fără întărziere cu privire la orice defecte care au aparut şi să 

asigure acestuia toate condiţiile necesare inspecţiei şi reparaţillor sau inlocuirilor necesare, 

dacă este cazul conform specificului produselor 

Art.9.7 Vănzătorui nu va fi răspunzător pentru repararea sau inlocuirea produselor care 

prezintă defecte datorate instalării lor necorespunzătoare, intrebuinţării greşite, căderii sau 

impactului, dezastrelor cum ar fi incendiul, inundaţia, etc., depozitării improprii, Incercărilor 

de reparare ale Cumpărătorului sau ale unui terţ ori fără aprobarea prealabil scrisă a 

Vănzătorului, sau deteriorare cauzată de un alt produs. Garanţia Vănzătorului nu va acoperi 

uzura produselor sau consumabilele, dacă este cazul. 

CAP X Modificarea, rezilierea, anularea contractului şi Tncetarea contractului 

Art.10.1 Modificarea şi anularea prezentului contract este permisă numai cu acordul scris al 

părţilor contractante. Prezentul contract poate inceta, pe deplin drept, din iniţiativa unei părţi 

sau prin acordul părţilor, fără a fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti. 
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Art.10.2. Prezentul Contract poate inceta prin: 

a) Acordul Părţilor, exprimat 1n scris, intervenit inaintea expirării duratei (iniţiale sau 

prelungite) pentru care a fost incheiat; 

b) Denunţarea unilaterală, de către oricare dintre Părţi, cu un preaviz scris de 3 zile, sens in 

care noi, părţile contractante, declarăm că acceptam 1n mod expres această modalitate 

de incetare a contractului, sub conditia expresă ca obligaţiile scadente la data primirii 

preavizului să fie in totalitate indeplinite cel mai târziu până la data când denunţarea ar 

Incepe să-şi producă efectele. 

c) Rezilierea de drept, prin notificare scrisă, fără punere in intârziere i fără intervenţia 

instanţelor de judecată, dacă Cumpărătorul, din culpa sa, nu-şi Indeplineşte obligaţia de 

plata a preţului, Inregistrând Intărzieri ce depăşesc 30 de zile de la data scadenţei; 

d) Rezilierea de drept, prin notificare scrisă, fără punere in intârziere şi fără intervenţia 

instanţelor de judecată de către oricare dintre Părţi, dacă cealaltă Parte devine insolvabilă 

sau este in incapacitate de plată, Partea care reziliază Contractul având dreptul de a cere 

despăgubiri de la cealaltă Parte. 

Art.10.3 Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractuale nu are nici un efect asupra 

obligaţiilor deja scadente intre părţi. 

Art.10.4 Prevederile acestui capitol nu Inlătură răspunderea părţii care In mod cuipabil a 

cauzat Incetarea contractului. 

Art.10.5 in cazul incetării Contractului, Vânzătorul va avea dreptul să anuleze orice Comandă 

primită de la Cumpărător incepând cu data notificării de Incetare a Contractului. 

CAP Xl Forta majoră 

Art.11.1 Niciuna dintre Părţile prezentului Contract nu va fi răspunzătoare pentru 

neexecutarea la termen şi/sau in mod corespunzator, total sau parţial, a oricăreia dintre 

obligaţiile care îi incumbă in baza prezentului Contract, dacă o astfel de neexecutare rezultă 

dintr-un incident independent de controlul Părţilor i care nu a putut fi prevăzut sau evitat 

prin orice mijloace, după data intrării in vigoare a acestui Contract, precum: calamităţi 

naturale, greve, războiul, etc. 

Art.11.2 Partea care invoca Forţa Majora este obligată să aducă la cunoştinţa celeilalte, 

imediat şi in mod complet, producerea acestuia şi să ia măsurile care îi stau la dispoziţie in 

vederea limitării consecinţelor respectivului eveniment. Dacă in termen de 30 zile de la data 

producerii lui, respectivul eveniment nu Incetează, fiecare Parte va avea dreptul să notifice 

celeilalte Părţi incetarea de plin drept a acestui Contract. 

Art.11.3 Prevederile acestui punct nu sunt aplicabile in cazul in care un eveniment de genul 

celor descris mai sus, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligaţiilor uneia dintre Părţi. 
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CAP XII Notificări 

Art.12.1.0rice notificare sau comunicare intre Părti privind executarea Contractului va fi 
făcută in scris in termen de cel mult 3 zile prin fax, e-mail, curier sau scrisoare recomandată 

cu confirmare de primire sau predată direct destinatarului. 

Art.12.2. Notificările vor fi trimise la adresele mentionate in preambulul Contractului. 

Schimbarea adresei de către o Parte nu va putea fi opusă celeilaite Părti, dacă nu a fost adusă 

la cunoştintă 1n timp util, conform dispozitiiior art. 11.1 de mai sus. 

Art.12.3 in cazul in care comunicarea, notificarea sau avizarea se face pe cale poştală, ea va fi 
transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (AR) şi se consideră primită 

de destinatar la data mentionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare 

Art.12.4 Dacă comunicarea, notificarea sau avizarea se trimite prin fax se va considera primită 

in prima zi lucrătoare după cea 1n care a fost trimisă cu confimare de trimitere la numerele de 
fax mentionate 1n preambul 

Art.12.5 Partea care işi modifică adresa şi/sau numarul de fax şi/sau adresa de e-mail indicate 
pentru comunicări, notificări sau avizări precum şi persoanele de contact/reprezentantii 

desemnati pentru derularea prezentului contract, va anunta imediat cealaltă parte. 

CAP. XIII Litigii. Legea aplicabilă 

Art.13.1 Toate disputele sau litigiile ivite intre Părti 1n legătura cu interpretarea, executarea, 
modificarea sau Incetarea prezentului Contract vor fi solutionate de către Părti pe cale 

amiabilă. 1n caz contrar, toate litigiile vor fi supuse spre solutionare instantei judecătoreşti 

competente de la sediul Vănzătorului. 

Art.13.2 Prezentul Contract (incheierea, executarea, modificarea, interpretarea, Incetarea 

etc.) este guvernat de legea romana 1n vigoare. 

Art.13.3 1n toate imprejurările singurul document care va fi invocat este prezentul contract. 

CAP XIV Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Art. 14.1 Fiecare dintre Parti este responsabila independent de cealalta pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal realizata in activitatile sale specifice, derulate in baza acestui 

Contract. Pentru situatia in care oricare dintre Parti ar actiona ca imputernicit al celeilalte in 

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal pe seama aceleia in contextul 

acestui Contract, partea care se califica drept imputernicit se obliga: 

a) sa actioneze numai pe baza instructiunilor primite de la cealalta Parte si 

b) sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu 

caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, 

dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta 

transmisii de date in cadrui unei retele, precum si impotriva oricarei alte forme de 

prelucrare ilegala. 

Art.14.2 ln ceea ce priveste reprezentantii Partilor, semnatarii acestui Contract, persoane 

fizice, precum si persoanele de contact, acestia au luat la cunostinta de faptul ca Partile vor 

prelucra datele cu caracter personal ale acestora furnizate in cadrul acestui Contract, in scopul 
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incheierii si derularii acestui Contract si ca in acest context beneficiaza de drepturile conferite 
de legisiatia de protectia datelor, inclusiv de dreptul de acces, interventie si opozitie la 
prelucrarea datelor cu caracter personal in conditiile legii. Datele cu caracter personal ale 
acestora pot fi furnizate de Parti catre parteneri contractuali si aite companii din grup in 
legatura cu derularea acestui Contract si pot face obiectul transferului in strainatate, catre 
state din Uniunea Europeana, iar pentru orice informatii suplimentare legate de prelucrarea 
datelor cu caracter personal de catre Parti, inclusiv cu privire la modul de exercitare al 
drepturilor acestora, acestia se pot adresa Partilor la datele din partea 

CAP XIV. Protectia mediului 

Art.15.1 Cumpărătorul are obligaţia respectării condiţillor de realizare ale Contractului 
impuse legislatia de mediu in vigoare. 

Art.15.2 Obligatiile contractuale in sarcina Cumpărătorului prevăd următoarele măsuri ce 
trebuie Indeplinite in scopul prevenirii poluării şi al protectiei mediului: 

1. Să respecte legislaţia de mediu 1n vigoare, aplicabilă activităţii desfăşurate. 

2. Să instruiască personalul propriu cu cerinţele legale de mediu precum şi cu cerinţele 

din contract 

3. Să identifice aspectele de mediu care rezultă din Contract pentru a determina impactul 

asupra mediului, in acest sens elaborând un plan de măsuri de protecţie a mediului şi 

un plan de intervenţie in caz de producere a unui accident ecologic; 

4. Să respecte condiţiile impuse de autorizaţiile, avizele, acordurile impuse de legislaţia 

privind protecţia mediului, ariilor protejate, regimui armeior, muniţiiior, substanţelor 

chimice periculoase, prevenirea şi stingerea incendiilor, regimul silvic pentru 

porţiunile de teren forestier parcurse, regimul de infrastuctură rutieră parcursă, 

regimul reţelelor hidrografice traversate, etc; 

Prezentele reglementări sunt considerate indicative şi nelimitative. Pe toată perioada 

derulării contractului, Cumpărătorul va respecta legislaţia de mediu în vigoare, aplicabilă 

activităţilor pe care le desfăşoară. Dacă la execuţia contractului apar probleme de mediu sau 

cerinţe legale de mediu noi, aplicabile obiectului contractului, Cumpărătorul se obligă să ia 

imediat toate măsurile necesare pentru conformare. 

CAP XVI Dispoziţii finale 

Art.16.1. Orice amendamente sau modificări aduse prezentului Contract sunt valabile doar 

dacă sunt făcute cu acordul ambelor părţi, exprimat in scris, prin act adiţional ce devine parte 

integrantă din acest Contract. Această clauză rămâne valabilă şi pentru cel care renunţă la 

această condiţie de formă. 

Art.16.2. in cazul 1n care una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract vor fi lovite de 

nulitate restul prevederilor rămân valabile. Prevederile nule se consideră inlocuite cu clauzele 

valabile cele mai apropiate scopului comercial avut in vedere de Părţi, ţinându-se cont de 

scopul şi spiritul Contractului. 
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Art.16.3. Nici o intârziere sau omisiune din partea Părtilor in exerciţiul oricărui drept, facultate 
sau privilegiu decurgând din prezentul Contract sau care i se cuvine de drept in orice alt mod 
nu va afecta aceste drepturi, facultăţi sau privilegii şi nici nu va fi considerată ca o renuntare 
la un astfel de drept, facultate sau privilegiu. Nici o exercitare singulară sau partială a unui 
astfei de drept, facultate sau privilegiu nu va exclude pe mai departe exerciţiul acestora sau 
al altor drepturi, facultăţi sau privilegii. 

Art.16.4. Acest Contract inclusiv anexele sale constituie intreaga inţelegere dintre Părţi cu 
privire la obiectul acestuia şi de aceea orice acord, inţelegere anterioară, orală sau scrisă sau 
modific'ari ale acestora, intervenite între Părţi, dacă există, sunt declarate neaplicabile şi nu 

vor deveni efective decât 1n momentul in care vor fi anexate In forma scrisă 1ntr-un act 

adiţional la prezentul Contract. 

Art.16.5.Comenzile emise de către Cumpărător potrivit dispoziţiilor prezentului Contract sunt 

parte integrantă a Contractului numai după acceptarea acestora de către Vânzător. 

Art.16.6.Cesiunea contractului către terţe persoane se face numai cu acordul scris al celeilalte 

părţi. Acordul este considerat valabil comunicat 1n termen de 1 zi de la data la care a fost 

solicitat. 

Art.16.7 in cazul in care în timpul derulării contractului apar acte normative care prin efectul 

lor duc la modificarea clauzelor aşa cum au fost ele stabilite "in prezentul contract vânzătorul 

poate cere modificarea. 

Art.16.8 Părţile prezentului contract se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, 

informaţiilor şi documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor 

prezentului contract. 

Art.16.9 La semnarea contractului administratorul Cumpărătorului declară pe propria 

răspundere ca societatea nu este in insolvenţa, faliment sau o altă formă aferentă legii 

85/2006 
Art.17.1 TRANSPARENTA 

Furnizorul intelege si accepta dreptul achizitorului de a face publice clauzele 
prezentului contract si facturile aferente acestuia prin publicarea pe site-ul propriu, 
insa numai dupa anonimizarea datelor cu caracter personal care se regasesc in acestea. 

incheiat astăzi, 12.11.2020, in două exemplare cu valoare de original, câte unui pentru fiecare 

parte. 

Vânzător, Cumpărător, 

S.C. GRADINARIU IMPORT-EXPORT S.R.L. SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE 53 S.R.L. 

Administrator Presedinte C.A. 
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